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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 (57راقي )عالالحافظ ألفية شرح 
 باب معرفة الصحابة :تابع

 عبد الكريم الخضير :الشيخ

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته. 
 
  .سم

 .به أجمعينحمد وعلى آله وصحنبينا م ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 :في باب معرفة الصحابة -تعالى رحمه هللا-قال الحافظ 

ااااااااااار   ْر اااااااااااة   اَوَمااااااااااااَ  آ    ب َغْيااااااااااار  م 
يَنااااااااااااااة   ااااااااااااااا  بل بالَمد   وَقْبَلااااااااااااااهل السي

اااااارل ب َ ااااااااآل :وق ياااااا َ  َمااااااَرا     اباااااانل عل
ِل باااااااااانل مال ااااااااااك  بالَبْصااااااااااَر     وَأَناااااااااا

ااااا َلاااااهْ  وْ أم  َفااااااْبنل بلْسااااار  أوالشي  ذلو باه 
ْمااااب  اباااانل بلْساااار  قلب َ ااااا  َوأني فااااي ح 
اااااااااااااااااو ألَباااااااااااااااااي    يَن أبل  وب َفَلْسااااااااااااااااا  

 اُس ابلي م ا  ببببببببببببب   وقُببببببببببببب            ببببببببببببب
اااااااااااااااة  وَساااااااااااااااَلَمهْ   وق ياااااااااااااااَ : َْفر    يي

 

اَ اااااااة    ااااااو الِ َفْيااااااا   َماااااااَ  َعااااااااَم م   أبل
ااااااااااة   وْ أَجاااااااااااب ر   وْ أَأْو َسااااااااااْ      ب َمكي

ااااااااو الِ َفْياااااااا   ف يَ ااااااااا قلب ااااااااَرا  َْن ال أبل
 وابااااانل أباااااي أْوَفاااااى َقَ اااااى بال لْوَفاااااة  

ْلاااااااا   وق ياااااااا َ  َمْشاااااااال  َوا  َلااااااااهْ  : ل  ب د 
َِ وأني بااااااااااالج  ر   العلاااااااااا  َقَ ااااااااااى ْر

ْصاااااَر فاااااابنل الحاااااار    بااااان  َجااااا  َ ي   وم 
ُْ ُ و     ببببببببببببببببببب     ب   قببببببببببببببببببب    ل ببببببببببببببببببب  وقب  ب 

ااااااااااااا ي  َماااااااااااااهْ أ اباد  يَباااااااااااااَة الملَكري  ْو ب   
 ج
 
 

 .نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
ذكر  ،وترتيبهم وطبقاتهم ،ومنازلهم وأفضلهم ،فضل الصحابةو  ،تعريف الصحابي :ر في باب الصحابةك  لما ذ  

، أو بالنسبة لجهة من اخر من مات من الصحابة مطلق  آيعني  ،اإلطالق إما على سبيل ،آخر من مات منهم
آلخرية اف ،إلى آخره ..آخر من مات في المدينة، آخر من مات في الشام ،خر من مات في مكةآ ،الجهات
 جهة من الجهات. لق ويراد بها النسبية، بالنسبة لويراد بها اإلطالق، وتطتطلق  قد ،ةكاألولي
 : -رحمه هللا-قال 

 ....................اومن ما  آ ر  
 ج
 ...................................   جج

 ج
 

ما  "لة، عامر بن واث "أبو ال في ** بغير مر ة " و؟ه آخر من مات من الصحابة من عن غيره، ايعني متأخر  
أنه مات سنة  مات سنة مائة واثنتين، والذي رجحه الذهبي وغيره :وقيل ،مات عام مائة من الهجرة "عام ما ة
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أحٍد ممن ال يأتي على  ،أريتم ليلتكم هذه)) :-عليه الصالة والسالم-عشر ومائة، على رأس مائة عام من قوله 
يأتي عليها مائة عام  -كما في الحديث اآلخر-ة وما من منفوس)) ((عام وهو حيهو على ظهر األرض مائة 

هذا الكالم قيل سنة عشر من الهجرة، ومقتضى إضافة المائة  المقصود أن ((رها وهو حيهممن هو على ظ
أن يوجد من الصحابة سنة  ال يمكن ..،معنى أنه ال يوجدب ،ومائة إليها أن يكون آخر من يموت سنة عشر

ألنه  عد سنة عشر ومائة أحد من الصحابة؛ال يمكن أن يوجد ب ،ذا الحديثومائة أحد، بداللة هعشر  إحدى
 نعم؟  ،وقد قيل سنة عشر من الهجرة ،يقضي أن الجيل ينقرض على رأس مائة عام من تلك المقولة

 .... الب:....
الصحابة وهو دليل قطعي بأنه لن يوجد من  ،قيل هذاالمقصود أنه سنة عشر من الهجرة  ،بعد حجة الوداع، نعم

واستدل به  يكذبه الحديث الصحيح الصريح، ،عى من ذلك فهو باطلد  وكل ما ي   من يعيش بعد سنة عشر ومائة،
انية والثالثة والخامسة وه في المائة األول والثوأنهم يزعمون أنهم لق   ،نه حي: إألنهم يقولون  ؛رعلى موت الخض  

 ،لكنه جواب ال يكفي ،على وجه األرضال نه على البحر : إولو قالوا ،والعاشرة، لن يخرج عن هذا الحديث أحد
للزمه أن يأتي  -الصالة والسالم عليه-، ولو وجد بعد بعثته والمحققون من أهل العلم على أنه مات قبل البعثة

من النواقض أنه من زعم أنه يسعه الخروج عن ون ذكر ولذا ي ؛ويؤمن به -عليه الصالة والسالم-إلى النبي 
ألن شريعة محمد ورسالة  فهذا كفر؛ ،-عليه السالم-حمد كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى شريعة م

حد فال يسع أ ((فال يؤمن بي إال دخل النار وهللا ال يسمع بي يهودي وال نصراني))محمد عامة شاملة لكل أحد، 
 فضال  وقت البعثة  اضر حي  الخروج عن شريعة محمد، كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى، فلو كان الخ

وهذه  ،بمثل هذه األخبار ثويتشبن يتعلق مكثير م هبعدها بأزمان متطاولة كما يزعم اعن أن يكون حي  
ويخالف بها النصوص، هذا دليل على أنه غير موجود وقت البعثة  ،اويبني عليها أحكام   ،، وهذه الرؤى المنامات

وجد بعد سنة مائة وعشرة، ومائتين وبعد ذلك، وهذا ما قرره المحققون عن أن ي عن أن يوجد بعدها، فضال   فضال  
عليه الصالة -بعد البعثة للزمه اإلتيان إلى النبي  اوأنه لو كان موجود   ،من أهل العلم باألدلة الكثيرة المتضافرة

 .غير ذلك إلى ..والمجاهدة والمقاتلة معه، لنصر الدين ،تحت لوائه واالنضواء ،واإليمان به -والسالم
نه أ انه رأى شخص  أضهم قد يخيل إليه وبع في ذلك كله على رؤى، لهمعو وم ،هور أنه حيمنقل النووي عن الج

  .أمام النصوص تثبتوال  دعاوى، هذه كلها ،في المكان الفالني رآهبعرفة، أو  رآهوأنه  ،ادعى الخضر
 .... الب:....

أن ابن صياد جاء ما يدل على على  ،ى القول بأنه ابن صياديعني عل ،تفي ذلك الوق الو كان موجود   الدجال
 ، فالمحققأمام التمحيصأجابوا عنه بأنه في البحر وليس في البر، لكن كل هذه أجوبة ال تثبت حقيقة  ،أنه أسلم

 نعم؟  ،ابن صياد، وأنه ال يوجدهو أن الدجال ليس 
 .... الب:....

  ؟فيه ماحديث الجساسة،  ،حديث الجساسة نعم
 .... الب:....
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في صحيح مسلم وال إشكال  الجساسة، وحديث الجساسة ، يبقى حديثاابن صياد غير الدجال قطع  نعم، لكن 
 لكنه في البحر وليس في البر.  ،فيه

 يأجوج ومأجوج. الب: 
 يأجوج ومأجوج. 

 .... الب:....
 يعني استثنوا من النص؟ 

 .... الب:....
 كيف؟ 

 .... الب:....
لكن ما خرج بنص صحيح ال يعترض به على النص العام،  ،وجود يعني عام لهذه األمة ولغيرهاممن هو م

من باب  أجوج ومأجوج ال يمنع من استثنائهيأو  ،يعني ما خرج بنص صحيح كما جاء في حديث الجساسة
 .التخصيص
 بغيااااااااااار مر اااااااااااة   اماااااااااااا  آ ااااااااااار  و 

 ج
 أبااااااو ال فياااااا  ماااااااا  عااااااام ما اااااااة     جج

 ج
 

بن احتى الحافظ  ..،لحافظ الذهبي وغيره رجحوا، لكن اوهذا ما رجحه كثير من أهل العلم ،رةسنة مائة من الهج
 حجر في بعض مواضع من كتبه رجح أنه مات سنة عشر ومائة. 

يعني الخالف  ؟بن سعد أو جابر، أو سهل بن يزيد بالمدينةمات السائب  وقبله يعني قبل الطفيل "وقبله السا ب"
خالف بين أهل  ؟دينة هل هو السائب أو سهل بن سعد الساعدي أو جابر بن عبد هللافي آخر من مات بالم

ألنه  ؛مكان الوفاةفي ، كما أنه يذكر الخالف ذكر أقوال قد تبلغ الخمسة أو الستة في وفاة الواحد منهموت   ،العلم
 قال:

................................... 
 

 ة...................أو جابر أو بمك 
 

 ن الخالف في آخر من مات بالمدينة.وعلى هذا يخرج م ؟مدينة أو بمكةاليعني هل مات جابر ب
 وقياااااا : اآل اااااار ب ااااااا اباااااان عماااااارا

 

 ................................... 
 

 مكة. يعني آخر مذكور ؟ماذايعود على  "ب ا"
................................... 
 وقياااااا : اآل اااااار ب ااااااا اباااااان عماااااارا

 

............................أو بمكة  
................................... 

 

 .السبعينهللا بن عمر تأخرت وفاته إلى ما بعد  عبد
 َن ال أبااااااااو ال فياااااااا  في ااااااااا قباااااااارا  ...................................

 ج

فيل هو آخر من مات من على كل حال أبو الط ؟يعني الخالف في أبي الطفيل هل مات بمكة أو بغيرها
هل هو  ابمكة حسم الخالف فيمن مات بها أخر  كان مكة أو بغيرها، فإن بعلى اإلطالق، سواء كان الصحابة 
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، وجاء ما يدل في صحيح مسلم وغيره أنه مات بمكة ،يكون آخر من مات بها أبو الطفيل ؟ابن عمر أو جابر
 أعني أبا الطفيل.

 ...................................  ج  وأنااااااااااِ باااااااااان مالااااااااااك بالبصاااااااااار 
 

ثالثة وتسعين عن مائة وثالث بن مالك آخر من مات من الصحابة بالبصرة، مات سنة إحدى أو اثنتين أو أنس 
بن مالك أنس  جاءت أم -عليه الصالة والسالم-لما هاجر النبي  ،ألننا إذا أضفنا العشر التي قبل الهجرةسنين؛ 

صار الناتج مائة وثالث  الهجرةر سنين، فإذا أضيفت إلى الثالثة والتسعين بعد عش كذاآنليخدمه وعمره به 
، وفي سبل السالم لما ترجم ألنس قال: عن مائة وثالث وستين ،ف الرقم في بعض كتب التراجمتصح   ،سنين

لما  عمره : مائة وثالثة وستين كم يكون لو قلناألن  ث سنين، ليست مائة وثالثة وستين؛عن مائة وثال :صوابها
مائة وثالثة وستين، ثالثة ثالثة وتسعين من خصم ا ،الثة وسبعينث ؟-عليه الصالة والسالم-جئ به إلى النبي 

 وسبعين؟ 
 .... الب:....

 ه؟ها ،نحوي إداوة سبعين سنة، فأحمل أنا وغالمنعم 
 .... الب:....

فيكون  ،عشر سنين لى أن عمرهلكن األكثر ع ،أقل من ذلك :قيل ،صغير يعني عمره عشر سنين ال تزيد
 .متقاربة ، وسهل التصحيف بين سنين وستينمجموع العمر مائة وثالث سنين

 "والشأم "يعني آخر من مات من الصحابة بالكوفة،  "ق ى بال وفة -عبد هللا بن أبي أوفى- وأبن أبي أوفى"
وكالهما  ،سهيل والهمز، شأم وشامم يطلق بالت، والشأفي الشام عبد هللا بن بسر آخر من مات بالشامو يعني 

 .المجرورةعلى الكوفة  ايعني عطف   "والشأم "صحيح، 
دي بن صأبو أمامة الباهلي،  "هأو ذو باهل"يعني فآخر من مات فيها عبد هللا بن بسر  "سروالشأم فابن بل "

ة الباهلي أبي أمام ؟دي بن عجالنصعبد هللا بن بسر أو  في آخر من مات بالشاميعني اختلف  ،عجالن
لف   .المعروف المشهور بن األسقع آخر من مات واثلة  بدمشل وا له" :"وقي أهل العلم،  يعني خالف بين "ا" ل

 ؟بالشام أو بدمشق يعني أال يدخل مع الخالف السابق فيكون آخر من مات بالشام :يعني لما يقال ،بدمشق
آخر من مات بالشام أو آخر  :قيل افإذ ،دمشق :يعني من نواحيه ومدنه ،من أعماله ،الشام هو القطر األعم

ن المراد مات بالشام القطر األعم بعض النظر عن التفصيالت واألفراد، ودمشق : إبدمشق يعني هل نقول مات
آخر من  أو واثلة ،سر أو أمامة الباهلين ب  دخل مع الخالف عبد هللا بلكن أال يمكن أن ي   ،يكون البلد األخص

 :ع ذلكلكن م ؟مات بالشام
ن فااااي حمااااب اباااان بساااار قب ااااا  وا 

 

 ................................... 
 

دمشق مدينة  ،من الشام اوكالهم ،ثم حمص ،ثم خصص بدمشق ،جاء بالقطر األعم يعني اآلن الشام أوال  
م، ثم يعني قطر داخل القطر األع ،رياو يدخل تحته س ،عموم العموم الشام ،يعني القطر ،بالشام يعني في سوريا

ال ما فيه؟ طيب الباهلي لكن فيه  ،مصبعد ذلك خاص الخاص دمشق وح   أبو  ؟ين ماتأالتعبير هنا إشكال وا 
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ن : إالشام، هل نقول منألنه بدمشق ودمشق  ؛كلهم ماتوا بالشام، حتى واثلة مات بالشام ،بالشام ؟أمامة الباهلي
 ؟مصر والقاهرة مثال   :يقال كما ؟دمشق ال تدخل في الشام على اعتبار االصطالح القديم

 .... الب:....
بن عجالن أبو أمامة الباهلي يعني دي ، وص  وابن بسر في حمص ،قيعني واثلة بدمش ،قطيب يعني هذا بدمش

: مات بالشام الكالم يعني إذا قيل ،بد أن يوجد له مكان أخص من الشام يعني ال ،في الشام في القطر األعم
 معنى أنه يخصص واثلة بدمشق وابن بسر بحمص؟  مافي الشام، لكن  ن هذا الخاص داخلأل صحيح؛
 في ال  ر األعم.فتركه  مكان وفا  يمكن ما  بط -أحسن هللا َليك-يا شيخ  الب: 

 ؟الشام يترك الخالف بين الثالثةدام بالشام وكلهم في  ما ماذال اإذ   ،يعني ما ضبط مكان وفاته
 .... الب:....

 حمب.  اأي    الب: 
 ه؟هو ابن بسر، ها ربسبن ا

 .... الب:....
 هم، الخالف بين ثالثة، يعني اآلن عرف في االصطالح القديم أن مصر غير القاهرة تطلق على الفسطاط ةثالث

حسن ) :وكثير جاء مثال   (في أخبار مصر والقاهرة النجوم الزاهرة) :ولذلك يقولون في الكتب مثال   ؛وما واالها
لكن ليس  ،عطف الخاص على العام من باب العناية بشأن الخاصقد ي   (صر والقاهرةم المحاضرة في أخبار

والثالث  ،، والثاني بمكةخر من مات بجدة، وفالن آ: مات بالحجازقيل معنى هذا أننا لو مات شخص مثال  
خر آ، و خر من مات بجدةآو  ،ترى هذه الصورة نفسها، آخر من مات بالحجاز ،مات بالحجاز والرابع ،بالطائف

 ؟وهم كلهم ماتوا بالحجاز ، يصلح أن ينصب الخالف بين هؤالءخر من مات بمكةآو  ،من مات بالطائف
 نظير ما ذكرنا، نعم؟  والصورة التي معنا

 .... الب:....
 .نعم

 قب ........ل نه غير مشكوك في موته  الب: 
 لي مات بدمشق؟ وال

 ....م   الذي ما  بدمشل.... الب: 
  ين مات؟أالباهلي  ةمطيب أبو أما

 . الة المكان تركوه في ال  ر األعمج ي يظ ر أنه لذال الب: 
 أو ذو باهلة والشأم فابن بسر :فصلوا، يعني لو قالواثم  ،كن ما نصبوا الخالف بين الثالثة كلهم في الشامل ،إيه

م أكان الشمكن، اللهم إال إذا م ،وهذا بكذا ،وهذا بحمص، دمشقبثم خصصوا هذا  ،، أو واثلة مثال  مثال   وواثلة
و ، أمات بالكويت مثال   :يطلق على ناحية محددة من القطر األعم، مثلما يطلق مصر، يعني لما يقال مثال  

ال بالقطر العام ،خر من مات بالكويت، آبتونس يعني هل ننصب الخالف  ؟طيب هل مات بالعاصمة الكويت وا 



7 
 

ن المراد بالكويت القطر : إونقول ؟ها من مدن الكويتير أو غ ،يبين من مات بالكويت وبين من مات باألحمد
، يعني جهة اخاص   اقطر  بد أن يكون  بد أن نحمله على القطر األخص، فهنا في الشام ال ال ؟األعم أو األخص

، بحيث يدخل والعراق بالقطر األخص ،والعراق يطلق عليه العراق بالقطر األعم معينة يطلق عليها الشام،
 ا القديم منها. يمال س ،وعراق العجم، هذا معروف في الجغرافيا اقين عراق العربالعر 

 .... .ت لل على دمشل.. الشام اآلن عند عموم الناِ هناك ،أحسن هللا َليك يا شيخ الب: 
لكن هل المراد دمشق هنا في  ،يهيعني دمشق، إ ؟يروح الشام ،اآلنآلن في عرفهم الخاص هذا معروف، ا

 ما عده نفس القول األول. ،عده قول ثان "وقي  بدمشل وا لة" :بدليل أنه قال ،ال ؟السياق
 كان  ت لل الشام على ال  ر العام. اهو قديم   الب: 

 شام. :يقال لها هذهكل الجهة  ،وفلسطين ولبنانبال شك حتى يدخل فيها األردن 
ن في حمب"  نيث، وحمص؟ لماذا؟ دمشق معروف علمية وتأ ،حمص ممنوع من الصرف "وا 

 .... الب:....
 ال هذا يقتضي صرفه. 

 .... الب:....
ألنه ثالثي ساكن الوسط، كما صرفوا  ؛ثالث علل، ولو كان منعه لعلتين لصرف ة،ال، العلمية والتأنيث والعجم

هنا و  ،لماذا؟ ألنه ثالثي ساكن الوسط، فهذا يقتضي صرفه ،تفر " علمية وتأنيث ومع ذلك صاليت هند  " هند مثال  
ناه من ؟ إيه إذا منعساكن الوسط يكون في مقابل علة واحدة أو ثالث علل اممنوع لثالث علل، وكونه ثالثي  

ذا قلنا ،نعم ويبقى ممنوع من الصرف لعلتين ،ساكن الوسط يقوم مقام علة واحدة ان كونه ثالثي  : إالصرف قلنا : وا 
طويل بين  ، وهذه مسألة خالفية وعراكمقابل العلل كلهايكون في  اساكن الوسط يصرفه مطلق   اثالثي  ن كونه إ

بعض ، و هاصرف ميني وابن حجر في فتح الباري وعمدة القاري، في حديث هرقل ورد ذكر حمص، وبعضهالع  
نوع في األصل من أنه مم ،وبعضها غير مصروفة، نعم والسبب في ذلك ما ذكرنا ،الروايات تكون مصروفة

ساكن الوسط في مقابل علة أو العلل كلها، إذا كان  االسبب الذي كونه ثالثي   قام هذا ،الصرف لثالث علل
ذا قلنافيصرف، يقاوم جميع العلل  نه: إقلنا امقتضي للصرف مطلق   يبقى  ،نه يقاوم علة واحدة فيبقى علتان: إوا 

 ع من الصرف.االسم ممنو 
ن فااااي حمااااب اباااان بساااار قب ااااا  وا 

 

 ................................... 
 

 .يعني مات هناك في حمص
................................... 

 

ن بااااااااااالج  ر  العااااااااااِر ق ااااااااااى   وا 
 ج

  ه؟بدون مراجعة شروح، ها ؟أي جزيرة هذه ،الجزيرة
 العراق.  الب:

 ؟ ماذاالعراق نعم، بين 
 .... الب:....
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  ؟ال ال كونها جزيرة
 .... الب:....

ال يعرف هذه  ل خلط من بعض الناس الذيالجزيرة، ويحص :ل لهابين دجلة والفرات يقابين النهرين، 
 نصرف إليها.اأطلقت الجزيرة ألنه إذا  قد يظنها جزيرة العرب؛ المصطلحات

ن بالج  ر  العِر"  .فتح العين على ما قالواب ةابن ع مير  "وا 
 .... الب:....
 .الكندي نعم

................................... 
 

ن بااااااااااالج  ر      العااااااااااِر ق ااااااااااىوا 
 ج

 :درج، وقد يقولون  :وفي الشروح يقال ،يعني تقفون على ذلك في كتب التراجم ،درج ولون:وقد يق ،يعني مات
 .فمات هناكيعني قضى نحبه  ،قضى :ن و وقد يقول ،مضى

 ... قبل ذلك البصرة."أبو أبي" : بكسر الفاء وفتح الالم فلسطينقالوا "وبفلس ين"
 ...................................  ج  وأنااااااااااِ باااااااااان مالااااااااااك بالبصاااااااااار   

 

 ، كما قرر ذلك النووي وغيره.والفتح هو األشهرمثلث الباء،  :لوااق
 بااااااااااااااااايوبفلسااااااااااااااااا ين أباااااااااااااااااو أل 

 

 ................................... 
 

أبو  ؟لوا عندكقا ماذا ،اكثير   ااختلف في اسمه اختالف   ؟ما اسمه ...،مولى اشتهر بكنيته قالوا: اسمه أبو أبي هذا
  ؟...أبي

 . كر ا بن منده الب: 
 ذي تكلم عنه.ال هذا ال

 .... الب:....
ال رام خالة أنس، وهو ابن زوجة منرام، هذا يكون أمه أم ح  نعم أبو أبي بن أم ح    ؟ ماذا؟ طلحة وا 

 عباد .  الب: 
 ، ابن زوجة عبادة بن الصامت.نعمعبادة بن الصامت 

 وبفلسااااااااااااااااا ين أباااااااااااااااااو أباااااااااااااااااي
 

 فاااااابن الحاااااار  بااااان جااااا ي ومصااااار  
 

 وابن الحارث أو الحارث؟  ،بن جزء، نعم ابن الحارث أصله ابن جزء
 .... الب:....

 ، واسمه؟ ءفي النظم ابن الحارث بن جز 
 .... الب:....
 صنع فيها؟  ذالكن الناظم لضرورة النظم ما ،نعم بالهمز ،ابن جزء

 .... الب:....
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ال البن  ءلحارث بن جز افي  ،ي يعني سهلها، سهل الهمز ابن جز  مذكور  ..،ترجمم ؟سعد العشيرة، هو منه وا 
 ؟ اسمه كامال
 .... الب:....

  .لعبد هللا بن الحارث بن جزء، كم  
 ج ء ال بيدي.  الب: 

ال...؟ قال بالضم ماذابيدي، الز     وا 
 واسمه عبدهللا. د، نسبة ل بي .......ألن ج ء هو ال لبيدي ب م ال اء ؛ل رور ياء ل ال م  إبدال ب الب: 

 بيدي؟ الز   :نسبة لزبيد قلنا :ال إذا قال
 .... الب:....

  .إيه هو ز بيدي
 .... الب:....
 .إيه نعم إيه

 ده......... كر ا بن منأبو و ن المديني بوا..... قاله ابن عيينة . مصربواسمه عبد هللا وكون موته  الب: 
  ؟صفط القدور موجودة أو مندثرة لكن هذه ،ود هذه معروفةنأنتم أعرف بها، سم

 .... الب:....
  أبي تراب، وكان الصفط القدور...

 .... الب:....
في  اوالق قديم  بب اكان مطبوع   ،ومع ذلك يوجد مطبوع في خمسة مجلدات ،أعرف بدياركم على كل حال أنتم

، مقسوم مائة صفحة أو أكثرنيمكن حوالي ثمازب، مطبوع يعني في مجلد كبير المدن والقرى والع   ،مجلد كبير
دار الكتب المصرية في خمسة مجلدات  ثم بعد ذلك طبع في مطبعة ،لمندثرة والقائمة الحاليةإلى قسمين ا
 فيها إال أفراد، نعم؟  ي مامجلد مصر فقط، إيه ذكروا العزب التالمندثرة في 
 .... الب:....

 ين؟أ
 .... الب:....

ال غير ثالث ساكن الوسط مصرو هو بتأليف فرد، مصر بالنسبة للصرف ما  ،الحكومة ،اأظن رسمي   ،نسيت ف وا 
  ه؟مصروف؟ ها

 مصروف.  الب: 
( سورة 12)]{ ااْهب  لوْا م ْصر  } [( سورة يوسف12)] {}َوَقاَل اليذ ي اْشَتَراهل م ن م  ْصرَ  ،اآلن غير مصروف بال شك ال

 د المعروف. ليس المراد به البل [البقرة
 .... الب:....
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 رف فالمراد به العلم المعروف.نع من الصأما إذا م   ،يكون للتنكير ،أي مصر كان ،إذا صرف يكون للتنكير
 وقااااااااااابا ال رمااااااااااااِ باليماماااااااااااة  

 ج

 وقبلاااااااااااااااااه رويفااااااااااااااااا  ببرقاااااااااااااااااة   
 

 ،هناكببرقة فقبض  ((رويفع الحياة تطول بك يا ))لعل :-عليه الصالة والسالم-هذا رويفع الذي قال فيه النبي 
 بلدان تونس، هي من بلدان تونس؟ وبرقة من 
 ليبيا.  الب: 

  ه؟ها
 .... الب:....

 ي أعرف أنها تونس. ذلا
 .... الب:....
 ولذلك قال: ؛اآلن ةيسمون المغارب ،هين ،كله مغرب

على برقة يدل على أنها  ايأفريقطف عنعم  اإذ   ،ايأفريق ،أفريقية هي التي تطلق على تونس "فر  يةَ :وقي "
 ه؟تكون بليبيا، نبدي احتماالت في أمور مجزوم ومقطوع بها يعني ها ، تكون في تونس على هذافال ها،غير 
 ،به الحياةوطالت  ))لعل الحياة تطول بك(( :-عليه الصالة والسالم-له النبي قال يعني الذي  "وقبله رويف "

اآلخرية التي تذكر بالنسبة له لكنه  ،مات قبلهم ،بن مالكى حد ما عاشه أبو الطفيل أو أنس لكنه لم يصل إل
 ذه الجهة، آخر من مات بهذه الجهة.آخرية نسبية يعني به

 .... الب:....
  .إيه

 .... الب:....
ري المدينة، ال ينصب خالف بينها، يعني كون البخاالمدن المتقاربة أو تكون هذه القرية فرع أو ضاحية لهذه 

فيطلق اللفظ ويراد به األعم،  ،عمالها ومن ضواحيهاأ من  ا،منهألنها قريبة مات في بخارى أو بخرتنك قريبة؛ 
ما  ؟فرق  هاض، فيمات فالن في السعودية أو مات بالري :أن تقول فرق  هما في يعنياألخص، ه وقد يطلق ويراد ب

 للمجاورة.  ،فرق  هفي
 وقيااااااااااااااا : َفر  ياااااااااااااااة وسااااااااااااااالمه

 ج
 

 .................................... 
 

 مة بن األكوع.لس 
يعني الخالف هل مات بالبادية أو  "أو ب يبة المكرمه" دية، انتقل إلى البادية ومات بهايعني مات بالبا "ابادي  " 

بن إبراهيم كلهم ه؟ يزيد بن أبي عبيد، وعن يزيد المكي ها ؟مع أنه تأخرت وفاته، حتى روى عنه ؟مات بالمدينة
، وهذا أعلى ما عند البخاري من األسانيد، يعني -ىتعال رحمه هللا-تأخرت وفياتهم حتى أدركهم البخاري 

حتى أدركه صغار يعني إذا تأخرت وفاة الصحابي  ،واة في اإلسناد أن تتأخر الوفياتمقتضى العلو وقلة الر 
 ا، يعني صار اإلسناد عالي  األتباعالصغير حتى أدركه تبع أو أتباع تبع  التابعيوفاة هذا  التابعين، ثم تأخرت
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فتأخرت وفاته ثم األمر وروى عنه من تأخر  ،هتاصل بالنسبة لسلمة لما تأخرت وفاالحهو ة فيه، وهذا لقلة الروا 
ثالثيات البخاري عن طريق المكي بن إبراهيم عن  ثم روى عنهم البخاري، يعني أكثر ،الطبقة الثالثةكذلك في 

وخمسة أحاديث ثالثية من غير  ،الطريقبهذا  اثالثي   ابن أبي عبيد عن سلمة بن األكوع، سبعة عشر حديث  يزيد 
-يعني يرويه من طريق تسعة إلى النبي  ،مع أن البخاري له نوازل، له أسانيد نازلة عنده تساعي ،هذا الطريق

ات بالبادية أو سببه تأخر وفاة سلمة بن األكوع الذي م اهذفثالثة أضعاف الثالثي،  ،-عليه الصالة والسالم
  ؟نعم ،للغدوقف لعلنا نت ،وفيه طول ،خذ متواصال  ؤ بد أن ي ث التابعين البطيبة، بح
 مكة المكرمة........... الب: 

ن كل، المنورة، هذا إطالقات ما وردت بها نصوص ةكرمة أو المشرفة, والمدينلمكة المبالنسبة  هم يطلقون مثال  
قد أورد بعضهم أن تسمية  ،وأنها معظمة ومكرمة ومشرفة ،وما جاء في النصوص من تعظيمها ،بالنسبة للواقع

بعض المتصوفة، كما يقوله  ،-عليه الصالة والسالم-ر النبي بتشع من ق المدينة بالمنورة باعتبار أن فيها أنوار
لكن منورة يحتاج إلى  ،يعني بالنسبة مكرمة مشرفة معظمة هذا ما في إشكالالتسميات  على كل حال مثل هذه

 كان هذا النور معنوي هذا ال إشكال فيه. في سبب هذا النور، يعني إن  تحر ٍ 
 .... الب:....

لكن على كل حال إذا كان المراد بالنور النور  ،أنار كل شيء -عليه الصالة والسالم-والدته أنار، وفي ب يط
 .-إن شاء هللا تعالى-إشكال  هما فيهذا وأهل الدين  ،وانتشار الدين ،المعنوي الذي نشأ عن نزول الوحي فيها

 ....ب:.... ال
 فيه؟  ماالنابغة الجعدي 

 .... الب:....
 بن الحصيبة ريدت من الصحابة في بعض الجهات، ب  ، وذكر من آخر من مااجد   رتأخ صحابي، ،األواخرمن 

رفة هذا النوع االتصال لكن يستفاد من مع ذكروا أشياء كثيرة من هذا النوع،هم ، وهكذا ساناآخر من مات في خر 
عن صحابي إذا عرفنا أن هذا الصحابي متأخر الوفاة عرفنا أن االحتمال  نه قد يروي تابعي صغيرأل واالنقطاع؛

ذا عرف ،قائم في كونه أدركه بحث التابعين، بصغير على ما سيأتي  تابعيأنه من المتقدمين والراوي عنه  ناوا 
 في الوفيات والمتأخرين. المتقدمينهذه هي الفائدة من معرفة  بينهما واسطة، ن أنفالذي يغلب على الظ

  ...استغفر هللا ،استغفر هللا، استغفر هللا


